MĚSTYS
LITULTOVICE

září 2012

Noviny městyse
vydává Rada městyse jako nepravidelný zpravodaj
Vážení občané,
podzim nás pomalu vítá svými barvami, večery se nám prodlužují a my jsme pro Vás
připravili další vydání Novin městyse s bohatou nabídkou zpráv, článků a pozvánek.
V současné době plní přední stránky novin informace o metylalkoholové aféře a následné
prohibici. V této souvislosti vydala Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje
následující upozornění pro občany. Respektujme jej, prosím.

Upozornění občanům
Na základě posledních zjištění upozorňujeme občany, aby nekonzumovali alkoholické nápoje
z neověřených a neidentifikovatelných balení. Týká se to i vlastních zásob dříve
zakoupených, které jsou např. označeny etiketami lahví, ve kterých již byl nalezen závadný
alkohol – může se jednat o padělky, neokolkovaných balení apod.
Vyobrazení etiket je možno nalézt na internetových stránkách KHS MSK a Ministerstva
zdravotnictví ČR.

__________________________________________________

Důležité:
Dne 17. 10. 2012 proběhne svoz plastů.
Pytle s plastovým odpadem připravte, jako obvykle, před své rodinné domy
do 7 hodin rána.

__________________________________________________
Upozorňujeme občany na povinnou pravidelnou kontrolu komínu.
Zájemci o tuto kontrolu se mohou nahlásit na Úřadě městyse Litultovice
do čtvrtku 27. září. Konkrétní datum pak bude upřesněno hlášením místního
rozhlasu a rozpis bude vyvěšen ve vývěsce u obchodu a na webových
stránkách Městyse Litultovice.

Dne 27. 10. 2012 mezi 8 – 12 hodinou pořádá TJ Sokol Litultovice
SBĚR ŽELEZNÉHO ŠROTU.
V případě zájmu o sběr železného šrotu v Luhách a Pilném mlýně,
prosíme občany, aby tuto informaci sdělili na Úřad městyse
Litultovice, Tel. 555 559 541.

__________________________________________________
Podle zákona č. 128/2000 Sb., § 92 odst. 1, v platném znění, svolávám 12. zasedání
Zastupitelstva městyse Litultovice dne 25. 9. 2012 v 18.00 hodin v zasedací místnosti
Úřadu městyse Litultovice
Program:
1. Zahájení.
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
3. Přijetí úvěru k závěrečnému financování „Sportovní haly – Tělocvičny Litultovice“.
4. Rozpočtové opatření č. 7/2012.
5. Zprávu revizní komise a hospodaření k 31. 7. 2012 DSO Mikroregionu Hvozdnice.
6. Ostatní.
7. Usnesení a závěr.
Jan Raida, starosta městyse

__________________________________________________
Poděkování mládeži
Dobrý den Vážení spoluobčané,
Tímto článkem bych rád reagoval na názor otištěný v minulém čísle. Názor že mládež, která
se zdržuje v katastru obce Litultovice v době letních prázdnin, je jen banda povalečů,
diskriminuje ostatní dorostence na úkor těch, kteří měli možnost jet do zahraničí, vydělat si
anebo si zdokonalit jazyk. Zajisté vzorně reprezentovali své rodiče a naší obec. Bohužel
nešťastně napsaný článek vzbudil dojem, že ti co zůstali o prázdninách doma, si naše uznání
nezaslouží a staví je do nepěkného světla. Jménem svým i SDH Litultovice to nemohu nechat
bez odezvy. V Naší obci funguje skupina mládeže, která v době prázdnin nezištně pomáhá
vydělávat na brigádách peníze pro sbor a to bez nároků na honorář nebo veřejné
vychvalování. Jsou to tito, Pavel Rusinský, Marek Rusinský, Ondra Kořený, Michal Kořený,
Lukáš Stříbný, Vojta Lebeda, Jirka Lebeda, Šimon Mlčuch, Adam Mičkal, Jakub Šamárek,
Sára Švanová, Aneta Mičkalová, David Luks, Kristina Heczková a Tomáš Radek. Omlouvám
se, jestli jsem někoho vynechal, v žádném případě vtom nebyl úmysl. Jejich činnost se
neomezuje jen na sběr jablek, natírání stromků úklid lesa, ale pomáhali s chystáním různých
kulturních akcí, ať to je posezení u Větřáku, Pochování Basy, nebo ples. Dále pomáhají stavět
stany na kulturní akce městyse jako např. Ukončení školního roku ve školce. Jejich činnost je
široká a pestrá. Několik mládežníků, kteří čerstvě dovršili 18 let, vstoupili do výjezdové
jednotky našeho městyse, kde plní i ty nejnáročnější úkoly při záchraně majetku a zdraví
postižených osob. Jediné co za svou obětavost chtějí není chvála ale dobré podmínky
k výkonu požárního sportu, díky kterému reprezentují sebe i náš městys. Velice smutné a
neinspirující je, že se házejí do stejného pytle s místními gaunery a grázly. Prakticky doplácejí
na to, že nemůžeme problémové jedince jmenovat v místním tisku. Proto prosím, aby slovo
mládež bylo používáno s rozmyslem. Nepoškozujme pověst většiny kvůli problémům
jednotlivců.

Tímto článkem jsem neměl v úmyslu nikoho veřejně hanět. Smyslem je zamyslet se a pomoci
mladým, kteří si to zaslouží.
Děkuji za pochopení starosta SDH
Jan Pavlíček

__________________________________________________
Usnesení z 11. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Litultovice, konaného
dne 10. 9. 2012 v 19 hodin v sále zámku „B“ Městyse Litultovice.
Zastupitelstvo městyse schvaluje:
101/11 Ing. Jana Birguse do funkce místostarosty a člena Rady městyse Litultovice.
102/11 Čerpání rozpočtu Městyse Litultovice ke dni 31. 8. 2012.
103/11 Rozpočtové opatření č. 6/2012 ve výši 12 423 820 Kč.
104/11 Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městysem Litultovice a SMP Net
ke vstupu na pozemek p. č. 1053/2 v k. ú. Litultovice – Technická infrastruktura
Pilnomlýnská.
105/11 Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městysem Litultovice a Lesy ČR o vstupu
na pozemky, hospodaření na nich dle návrhu ve smlouvě pro umístění vodovodního
přivaděče přípojky a rozvodu vody v Luhách a Pilném mlýně.
106/11 Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Městysem Litultovice a ČEZ Distribuce
o vstupu na pozemek p. č. 258 v k. ú. Litultovice u Tělocvičny Litultovice – přeložka
kNN.
107/11 Podání žádosti o poskytnutí dotace na Ministerstvo životního prostředí – prioritní osa
4.1 Operačního programu – Zkvalitnění a nakládání s odpady společně s obcí
Uhlířov.
108/11 Provedení zápisu v Katastru nemovitostí na pozemky z vlastnictví státu ČR, zapsány
na MNV Litultovice na Městys Litultovice a následně nabídka zápisu pozemku dle
seznamu v příloze jednotlivým obcím Dolní Životice, Mladecko, Lhotka
u Litultovic a Bratříkovice.
109/11 Poskytnutí daru pro každého nového občánka Litultovic formou dárkové karty
Globus v hodnotě 500 Kč.
Zastupitelstvo městyse Litultovice bere na vědomí:
110/11 Závěrečný účet dobrovolného svazku Mikroregionu Hvozdnice za rok 2011.
Jan Raida, starosta

__________________________________________________

Pozvánky:

POZVÁNKA
na Svatohubertskou
konat 21.

troubenou mši, která se bude

10. 2012 v 10:45 hodin v kostele sv.
Bartoloměje v Litultovicích.

Podzimníčci
MŠ a ZŠ Litultovice zve širokou veřejnost
na tradiční výstavu

Podzimníčci, která bude otevřena
v sobotu 6. 10. 2012 a neděli 7. 10. 2012
v prostorách Zámku B v době od 14.00 hod. do
18.00 hod.
Pokud máte chuť se k nám přidat, můžete svá dílka z ovoce a
zeleniny přinést v pátek 5. 10. 2012 na Zámek B, kde proběhne od
14.00 hod. do 17.00 hod. instalace výstavy.
Přijďte se podívat, co všechno vykouzlí školáci ZŠ a rodiče s dětmi
MŠ z přírodního materiálu.

Vstupné je dobrovolné.
__________________________________________________
VZDĚLÁVÁNÍ V KAŽDÉM VĚKU
Kdo jsem a proč tu jsem? Kdo je to Bůh a kdo je to Ježíš? Proč mě rodiče pokřtili? …
Mnoho otázek, na které spousta z nás již nezná odpověď a ani se nad nimi nezamýšlí. Proč?
Nebylo nám umožněno se v této oblasti vzdělávat nebo se nám jaksi nechtělo?

TEĎ MÁŠ ZELENOU !
2. 10. 2012 v 17.30 hodin na faře v Litultovicích začíná
vzdělávání pro každý věk.
Pod vedením pana faráře Mgr. Marcina Kierase budeme poznávat historii, hledat, konsultovat
a ptát se na otázky, které nás zajímají.
Dle zájmu o toto téma budou upřesněna další setkání v průběhu celého školního roku.

KONCERT SCHOL
neděle 7. 10. 2012
odpoledne ve 14.30 hodin
v kostele sv. Bartoloměje v Litultovicích
vstupné: dobrovolné – pro potřeby oprav kostela
Zveme všechny občany na pěvecké vystoupení
liturgických schol z našeho okolí:
Schola Litultovice
Schola Hlavnice
Schola Stěbořice
Schola Dolní Životice
Schola Slavkov
Schola Opava
Říjen je měsícem Panny Marie růžencové a tento
koncert bude darem a díkem Matce Boží za její
ochranu.
Ať líbivé tóny mladých zpěváků v našem chrámu
potěší Váš sluch a pohladí Vaši duši .
Těšíme se na Vaši účast

Farnost Litultovice
a OS Farník

Povinná výměna řidičských průkazů:
Novelizace zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů, zákonem č. 133/2011 Sb.
Ustanovení § 134 s účinností od 1. srpna 2011
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2001 do 31. prosince 2002 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit do 31. prosince 2012
(Pro zjednodušení platnosti, tyto řidičské průkazy byly vydávány okresními úřady-razítko)
Řidičské průkazy vydané od 1. ledna 2003 do 30. dubna 2004 jsou jejich držitelé povinni
vyměnit do 31. prosince 2013
(Pro zjednodušení doby platnosti, tyto řidičské průkazy byly vydávány již jednotlivými
ORP, magistráty měst a městskými úřady)měst
Řidičský průkaz vydáván v letech 2001 – 30. 4. 2004
Průkaz je ve formě zalaminované karty z bankovního (chráněného) mnohobarevného papíru
o rozměrech papírového jádra 68 mm x 99 mm.
Kulatý hologram (s nápisem CZ uprostřed) v laminování překrývá fotografii vlevo dole.

Magistrát města Opavy
Odbor dopravy

__________________________________________________

Zprávy ze Základní školy v Litultovicích:
Poděkování
Ředitelka základní školy Litultovice Mgr. Dana Kaliková, děkuje obecnímu úřadu městyse
Litultovic a všem, kteří se zasadili o přihlášení do tak složitého projektu, a během jediného
roku nám vedle mateřské školy vyrostla nádherná sportovní budova. Škoda, že otevření této
sportovní haly proběhlo v době školních prázdnin a dovolených. Bylo by pěkné, kdybychom
si připravili s žáky nějaké sportovní vystoupení a přispěli tak ke slavnostnímu otevření.
Za všechny pracovnice naši ZŠ i MŠ slibuji, že ji teď budeme plně využívat a snad
dosáhneme i nějakých sportovních úspěchů.
Zahájení školního roku
V pondělí 3. září na slavnostním zahájení jsme přivítali
17 nových prvňáčků. Po krátkém vystoupení žáků
4. ročníků přivítala paní ředitelka Mgr. Dana Kaliková
všechny rodiče, žáky učitelé a ostatní hosty na
slavnostním zahájení školního roku 2012/2013.
Představila novou paní učitelku Mgr. Leonu Seidlovou,
která bude učit druhou třídu. Dále seznámila všechny
přítomné se změnami ve škole a poděkovala všem,
kteří se podíleli na výstavbě nové sportovní haly. Poté
promluvil ke všem přítomným starosta městyse
Litultovic pan Jan Raida.
Ve druhé části si noví prvňáčci přišli pro kytičku
a uvítací list. V lavicích je čekaly dárky a pak už si je
převzala jejich třídní učitelka Mgr. Lenka Krömrová.
My všichni jim přejeme krásný první rok ve škole,
hodně chuti do práce a plno radosti z dosažených
výsledků.
Pořádáme v ZŠ Litultovice:
V rámci spolupráce mezi školami pořádá naše škola sportovní dopoledne
ve víceúčelové hale v Litultovicích se žáky ze ZŠ v Dolních Životicích dne
13. 9. 2012. Na jednotlivých stanovištích si žáci vyzkouší svou zdatnost.
Proběhne také turnaj ve vybíjené a kopané. Na závěr čeká děti sladká
odměna. Na další sportovní dopoledne jsme pozváni do ZŠ v Hlavnici
ve třetím týdnu v září.
Třídní schůzky proběhnou 18. 9. 2012 v 16,00 hodin ve škole.

Na naší škole pracují tyto zájmové kroužky:
pondělí
dramatický
13,00-13,45
úterý
počítače 4.tř.
13,00-13,45
středa
výtvarný
13,00-13,45
čtvrtek
k.j.anglického2.tř. 11,30-12,15
čtvrtek
flétny 1.tř.
od 12,00
flétny 2. a 4.tř.
13,00-13,45
pátek
sportovní
13,00-13,45

Lea Seidlová
Dana Kaliková
Lea Seidlová
Jana Sklepková
Lenka Krömrová
Lenka Krömrová
Jana Sklepková
Mgr. Dana Kaliková

Zprávy ze Základní školy v Hlavnici:
V letošním školním roce jsme se rozhodli, že nejen hlavnickým ale také litultovským
občanům dáme vědět o tom, co nás v průběhu podzimu čeká a na co se chystáme. Mimo to, že
jsme se s plnou parou pustili do učení, začali jsme již také sbírat kaštany a žaludy.
V uplynulých dnech jsme zrealizovali společně se Základní školou Litultovice sportovní
dopoledne, které mělo část nejen vyloženě sportovní, ale také vědomostní. Akce se dětem
líbila. Společně s okolními školami ještě plánujeme akci se sokolníky, kteří našim žákům
přivezou ukázat dravé ptáky a předvedou jim, jak je cvičí a co všechno dravci dokážou.
Zapojili jsme se do soutěže pořádané Státním zdravotním ústavem, která je jedním z výstupů
projektu podpory zdraví Po škole v pohybu. Smyslem projektu, který je určen školám a dětem
školního věku, je snížit zdravotní rizika vyplývající z nedostatečné pohybové aktivity
současné populace.
Zapojili jsme se do charitativní akce „Pomoc pro Klárinku“. Sbíráme vršky od PET lahví,
čímž napomůžeme vážně nemocné holčičce prožít pěkné chvíle v lázních a jejím rodičům
pomoci při nákupu potřebných pomůcek pro Klárčin každodenní život. Do akce jsme zapojili
celou obec.
Dále se chystáme zapojit všechny žáky školy do projektu, který má spojitost se čtením a pod
záštitou mnoha umělců, např. Zdeňka Svěráka či básníka Jiřího Dědečka, přivést děti k větší
touze po čtení.
Mezi již klasické akce naší školy patří Den podzimních skřítků. Děti si každoročně připraví
kostýmy podzimních skřítků, v hábitech se celý den učí, soutěží ve vědomostní oblasti a
závěrem volí krále a královnu všech podzimních skřítků. Čeká nás rovněž Drakiáda spojená
se soutěží v pouštění draků, kreslení na chodník a rozbory vztahů v kolektivech formou her a
zájmových činností.
Podzim vždy s sebou nese dobu, kdy vyrábíme podzimníčky ze všeho, co s sebou podzim
přináší. Využíváme k výrobě plodů, listí a jiného přírodního materiálu. Každoročně
uskutečňujeme společně s naší mateřskou školou výstavku těchto výrobků i s výkresy
v kulturním domě. Souběžně s tím se v Hlavnici koná oslava vzniku státu ČSR a při této
příležitosti přispějeme svou troškou do mlýna v podobě programu, který před průvodem obcí
občanům Hlavnice předvedeme.
Dále nás čeká sběr starého papíru. V minulých letech jsme byli velice úspěšní, často jsme se
umísťovali na 1. místě, vloni jsme byli třetí a čtvrtí. Snad se nám tedy i letos poštěstí nasbírat
dostatečné množství.
V říjnu se ještě chystáme v rámci projektu vyrazit do lesa s lektory projektu Lesní
pedagogika. Pan Birgus umí vždy dětem přiblížit život v lese takovou formou, že se děti na
jeho akce velice těší a vždy si přinesou z akce s ním mnoho zážitků.
Samozřejmě se v průběhu podzimu objeví nové aktivity, které naši činnost aktuálně doplní.
Držte nám tedy palce, aby nám šlo vše tak, jak jsme si v naší škole společně naplánovali.
Mgr. Hana Slaninová

__________________________________________________

Zprávy ze Základní školy v Mladecku:
Přivítání prvňáčků
V letošním školním roce 2012/2013 nastoupilo do první třídy
12 prvňáčků. Možná byli ještě trošku vystrašení, nervózní
z nového prostředí, ale především byli plni očekávání.
Abychom dětem nástup do školy zpříjemnili, pasovala je
ředitelka
Ing.
Vladimíra
Mazalová slavnostně na žáky
ZŠ Mladecko. Prvňáčci také
dostali v upomínku na tuto
chvíli tričko s logem naší
školy a malý dárek. První školní den tak pro ně získal na
mnohem větším významu a děti i jejich dojatí rodiče si jistě
tento zážitek ponesou v srdcích po celý život.
Vaření guláše
V pátek 14. září se na půdě naší základní školy již podruhé uskutečnilo
zábavné odpoledne spojené s vařením guláše. Akce se děla pod záštitou
sdružení rodičů na hřišti mladecké školy. Ačkoliv
ještě předešlého dne to vypadalo, že spíše než vařit
guláš by se dalo závodit v plavání, pomohli zdatní
tatínkové se stavbou vojenských stanů. V těch se
v pátečních odpoledních a večerních hodinách mohly děti pobavit například
tancem. Zatímco se maminky podílely na přípravě guláše a tatínkové hlídali
oheň, proháněly se děti po hřišti, hrály fotbal a vesele se bavily. Jídla bylo
opravdu dostatek, takže hlady nikdo ze zúčastněných netrpěl. Po setmění se
pak děti s rodiči a svými učitelkami vydali na stezku odvahy a pak
následovalo dlouho očekávané spaní ve škole. Otrlejší rodiče přespali venku ve stanech.
Touto cestou bychom chtěli za celou naši školu velmi poděkovat rodičovskému sdružení za
organizaci celé akce. Věříme, že se tak lépe upevní vztahy mezi rodiči, žáky a jejich učiteli.
Přírodovědná stezka Mladeckem
V roce 2011 získala Základní škola Mladecko grantový projekt
z operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost
spolufinancovaný Evropskou unií s názvem Komplexní pohled na
dění kolem nás jako nástroj sebereflexe a environmentálního
rozvoje. Projekt je zaměřen na environmentální výchovu a mladecká
ZŠ díky němu mimo jiné získala dotace na vybavení odborných učeben a stavbu altánu pro
venkovní výuku. Především však díky tomuto projektu vznikala přírodovědná naučná stezka
v obci Mladecko a jejím okolí, která byla dokončena v červnu 2012. Na vzniku stezky se
spolupodíleli žáci a vyučující mladecké školy spolu s Milanem a Jakubem Kubačkovými z
občanského sdružením Natura Opava. Přírodovědná naučná stezka Mladeckem má sloužit
především žákům základních škol, ale může být také krásnou procházkou nebo cyklistickým
výletem pro širokou veřejnost. Na deseti zastaveních jsou návštěvníci pomocí informačních
tabulí seznamováni se základními ekosystémy této oblasti. Jedno zastavení je
věnováno historii mladecké školy a obce. Především pedagogové tedy mohou naučné stezky
využít a spolu se svými žáky či studenty poznávat nejen různá společenství rostlin a
živočichů, ale také geologickou minulost a přírodu Mladecka a jeho okolí. Dobrou pomůckou
může být také tištěný manuál stezky, v němž lze najít nejen stručnou charakteristiku každého
zastavení, ale také mapku nebo příklady praktických cvičení a námětů pro výuku.

Spolky a sdružení:
Kušisté z Litultovic
Dne 15. 9. 2012 se v Suchých Lazcích u Opavy konal závod kušistů v němž TJ Opava
v mužské kategorii zásluhou Lelovského Petra a Lhotského Dalibora získala třetí a druhou
příčku, v kategorii seniorů Václav Losert vystřílel stříbro a mezi ženami Jana Slováková
bronz.
Závod začal jako obvykle v devět hodin. Na fotbalovém hřišti
v Suchých Lazcích se pořádání ujal místní klub SKPK. Navíc
střelcům počasí přálo a mohli si závod dokonale užít.
Po triumfu na MS v Chorvatsku se očekával souboj v kategorii
seniorů mezi Kaszonyiovou z Otrokovic a Losertem z Opavy. A
je třeba říct, že Vaškovi se tentokrát nevedlo, jak by si
představoval.“Neměl jsem svůj den. Svoje sehrála únava“, řekl
po závodě Losert. Navíc Vaškovi během poslední položky na
35m praskla omotávka tětivy, kterou musel vyměnit. „Stává se to
výjimečně, ale snad jsem si smůlu už vybral“ dodal s úsměvem
Losert. I tak se podařilo vystřílet skvělou druhou pozici.
Mezi muži neměl konkurenci tentokrát Nedělník Jan z Kostelce na Hané a suverénním
výkonem s nástřelem 833 bodů zvítězil. Po sérii slabších výkonů se konečně „probudil“
Dalibor Lhotský. U tohoto střelce jsme si již zvykli, že pravidelně obsazuje pozice na
stupních vítězů, ale poslední dobou se Daliborovi moc
nevedlo. V Suchých Lazcích nastřílel 802 bodů, což mu
vyneslo druhou příčku. Po vyřešených problémech se zbraní
tak doufáme, že tímto úspěchem naváže na svou předešlou
výkonnost. Poslední zástupce Opavy v této kategorii
Lelovský Petr si výkonem 780 bodů zajistil pozici třetí a to po
souboji s Josefem Nedělníkem, kterého ovšem v poslední
sadě poslední položky zradila zbraň a závod nemohl dokončit.
Mezi ženami si Jana Slováková pohlídala třetí příčku za
výkon 749 bodů, kdy nestačila na Kubesovou ze Suchých
Lazců a Nedělníkovou z Kostelce na Hané.“ Jana se snaží a střelba z kuše ji docela baví, ale
je trochu škoda, že nemá více času na trénink. V Opavě jsou možnosti omezené a dojíždět na
tréninkovou střelnici do Litultovic je časově náročnější. Myslím si, že má i na vyšší příčky,
uvidíme“ uvedl po závodě Lelovský Petr a dodal „S výsledkem závodu jsme nadmíru
spokojeni. Všichni střelci TJ Opava, kteří se zúčastnili, stáli na bedně“
Kategorie muži
1 Nedělník Jan
Kostelec 833
2 Lhotský Dalibor Opava
802
3 Lelovský Petr
Opava
780

Kategorie senioři
1 Kaszonyiová Aja Otrokovice 797
2 Losert Václav
Opava
774
3 Janda Zdeněk
Otrokovice 772

Pouze první tři + další TJ Opava
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